
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดระยอง

เครื่องช้ีทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2563

รายการ
ภาคเกษตร สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง

Q2/62 Q2/63 %∆ Q2/62 Q2/63 %∆ Q2/62 Q2/63 %∆ Q2/62 Q2/63 %∆
ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร

242.6 269.5 11.1 365.9 411.9 12.6 113.6 110.8 -2.5 53.0 43.1 -18.7

ดัชนีราคาที่
เกษตรกรขายได้

234.3 237.9 1.5 319.1 320.0 0.3 125.5 123.6 -1.5 113.6 112.5 -1.0

ดัชนีรายได้
เกษตรกร

568.2 641.1 12.8 1167.4 1318.0 12.9 142.5 137.0 -3.9 60.2 48.5 -19.5

สาขาบริการทาง

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาป่าไม้
การเกษตร

ไตรมาส 2 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ทีร่ะดับ 269.5 ขยายตัวรอ้ยละ 11.1 เมื่อเทียบกบัปีทีผ่่านมา เนื่องจาก
ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ส่วนดัชนีราคาทีเ่กษตรกรขายได้อยู่ทีร่ะดับ 237.9 ขยายตัวรอ้ยละ 1.5
เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สับปะรด ทุเรียน ส่งผลใหดั้ชนีรายได้เกษตรกรอยู่ทีร่ะดับ 641.1
ขยายตัวร้อยละ 12.8

พืช
89.0%

ปศุสัตว์
6.4%

ประมง 2.7% บริการฯ 0.2%
ป่าไม้ 1.7%

-4.9%

+12.2%

-1.1% -12.1%

+3.4%

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 10.9

สภาพอากาศแล้ง 
เกษตรกรปล่อยพันธุ์กุ้งขาว
แวนนาไมลดลง และยังมี
โรคตัวแดงดวงขาว อีกท้ัง
จ านวนเที่ยวเรือประมง

พาณิชย์ลดลง

เนื่องจากปีนี้ไม้ผลมี
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น จาก

สภาพอากาศที่เหมาะสม
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
สภาพอากาศเย็น มีฝน

เหมาะสม ส่งผลดีต่อการ
ออกดอกของทุเรียน 

ช่วงโควิด-19 มีการชะลอ
ส่งออกเล็กน้อย เนื่องจาก
ติดขัดเรื่องการขนส่งท้ัง
ทางเรือ และทางอากาศ 
ท าให้ฟาร์มลดก าลังการ

ผลิตชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์ฝนท้ิง
ช่วงและภาวะภัยแล้ง

ประกอบกับเกษตรกรลด
พื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง 
ผลจากราคาท่ีตกต่ า 

ส่วนสับปะรดมีผลผลิต
ลดลง เนื่องจากเกษตรกร

ไม่มีพันธุ์ปลูก

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากสาขาพืช และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 12.2 และ 3.4 ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 89.0 และ 1.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร ผลจากการเพิ่มขึ้น
ของผลผลิตทุเรียน มังคุด ส่วนสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง หดตัวร้อยละ 1.1 และ 12.1 ซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 6.4 และ 2.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

จากนโยบายลด   
พื้นที่ปลูกยางพารา
ประกอบกับราคา
ยางพาราที่ตกต่ า    

ท าให้เกษตรกรโค่น 
ต้นยางเพิ่มมากขึ้น

GPP ภาคเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2563

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6



สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2563 จังหวัดระยอง

สาขาปศุสัตว์

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช

สาขาประมง

สาขาบริการฯ

สาขาป่าไม้

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการเบ้ืองต้นโดยวิธีการค านวณดัชนีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 6

ไก่เนือ้
ผลผลิตไก่เนื้อไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 8,479,150 ตัว ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 
8,961,300 ตัว หรือลดลงร้อยละ 5.4 เนื่องจากสภาพอากาศร้อน และเป็นช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) มีการชะลอส่งออก เนื่องจากติดขัดเรื่องการขนส่งทั้งทางเรือ และทางอากาศ ท าให้ฟาร์มลดก าลัง
การผลิตชั่วคราว

17.5% – 18.5%
(-6.2%) – (-5.2%)

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 จังหวัดระยอง ขยายตัวร้อยละ 1.7% – 2.7%

-5.4%

*สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ปี 2563
พืช 75.6% ปศุสัตว์ 15.3% ประมง 7.0% ป่าไม้ 1.9% บริการฯ 0.2%

ผลผลิตทุเรียนไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 104,538 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมี
ผลผลิต 96,679 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.8 จากสภาพอากาศ
ในปีนี้มีความเหมาะสม ส่งผลดีต่อการออกดอกของทุเรยีนได้เร็วขึ้น มีการทยอยออกดอกหลายรุน่ อีกทั้ง
ต้นทุเรียนอยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น และทุเรียนยังเป็นพืชที่มีราคาคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกร
จึงดูแลรักษาเต็มที่เพื่อให้ได้ปรมิาณผลผลติเพิ่มมากข้ึน 

ประมงพาณิชย์
สาขาประมง

ผลผลิตประมงพาณิชย์ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 8,300 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมี
ผลผลิต 8,779 ตัน หรือลดลงร้อยละ 5.5 เนื่องจากจ านวนเรือประมงทะเลพาณิชย์รายย่อยลดลง จากปัญหา 
IUU และแรงงานหายาก และปัญหาช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อการบริโภค
และการส่งออกลดลง

-5.5%

มงัคดุ ผลผลิตมังคุด ไตรมาส 2 ปี 2563 มีปริมาณ 22,493 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต 
13,976 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.0 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.1 และจากต้นมังคุดมีเวลาพัก
สะสมอาหาร ต้นสมบูรณ์ ประกอบกับสภาพอากาศช่วงปลายปีเหมาะสม ส่งผลดีต่อการออกดอก ท าให้มังคุด
ออกดอกได้เต็มต้น มีดอกได้หลายรุ่นท าให้สภาพผิวมังคุดปีนี้มีคุณภาพลดลง

+61.0%

ผลกระทบจากโรค COVID-19 ท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรชะลอตัว

ผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย 

สภาพอากาศเหมาะสมท าให้การติดดอกไม้ผลสูงขึ้นและมีหลายรุ่น ผลผลิตต่อไร่ของไม้ผลเพ่ิมสูงขึ้น

ภาครัฐด าเนินนโยบายการเกษตรเพ่ือปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อน
งานตามนโยบายส าคัญของ กษ. เช่น แปลงใหญ่ ตลาดน าการเกษตร

ภาคเกษตรภาคเกษตร
1.7% – 2.7%

2.8% – 3.8%

(-3.4%) – (-2.4%)

ทเุรียน

+8.1%

สาขาพืช

(-0.6%) – 0.4%


